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В

ЪВЕДЕНИЕ

Настоящата последваща оценка на план за развитие на Община Раднево за периода
2007 – 2013 г. е разработен в рамките на проект: „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска
администрация Раднево”, Договор № 13-13-105 от 27.11.2013 г., по Оперативна
програма "Административен капацитет", Приоритетна ос І „Добро управление”,
Подприоритет, 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз".
Извършването на последваща оценка е изискване на Закона за регионално развитие
(ЗРР), постановено в чл. 34 от него. Тя следва да се извършва не по-късно от една
година след изтичането на периода на ОПР. Последващата оценка включва:





оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие.

Структурата на настоящата последваща оценка следва последователността на
изложените по-горе изисквания на ЗРР. В допълнение към тях в доклада е направено
кратко изложение на обекта на оценка и на методологията за извършването й.
Последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община
Раднево 2007-2013 г. цели постигането на два резултата:
 да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от
цялостното изпълнение на плана;
 да подпомогне разработването на новия общински план за развитие за периода
2014-2020 г.
Последващата оценка е извършена от независим оценител – ДЗЗД „Раднево 2020“.
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I.

О

БЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА РАДНЕВО 2007-2013 ГОДИНА
1. Кратко представяне на общинския план за развитие 2007-2013 г.
Общинският план за развитие на Община Раднево за 2007 – 2013 г. е приет с Решение
на Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.14, ал.4 ат ЗРР и чл.27,
ал.3 от ЗМСМА. През април 2008 г. с решение на Общински съвет – Раднево е
направена актуализацията на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.
Общинският план за развитие на Община Раднево за 2007 – 2013 г. е изготвен в
съответствие със съществуващите тогава национални стратегически документи:
 Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и Оперативните
програми към нея, регламентиращи финансирането по линия на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
 Национален план за развитие 2007-2013 г.;
 Националната стратегия за регионално развитие
 Областната стратегия за развитие на област Стара Загора, 2005-2013 г.;
 Националните стратегии, планове и програми за развитие на ключовите сектори
в областта на икономиката, социалните дейности и развитието на човешките
ресурси, екологията, земеделието и селските райони.
Основните задачи, които Общинският план за развитие на Община Раднево за 2007 –
2013 г. трябва да реши са следните:
 Да дефинира стратегия за устойчиво местно развитие на общината,
съответстваща на рамката на регионалната политика, определена с
Националната стратегия за регионално развитие и конкретизирана по
отношение на област Стара Загора с Областната стратегия за развитие;
 Да отчете принципите на устойчивото развитие, като основни по отношение на
бъдещото развитие и превръщането на община Раднево в атрактивно място за
живот и бизнес;
 Да укрепи позицията на община Раднево като значим икономически и културен
център в Старозагорска област, привлекателен за местните и чуждестранни
инвеститори;
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 Да определи проектите, които са от общ интерес и за съседни общини и
допринасят за подобряване на инвестиционната среда и нарастване на
произведения икономически продукт на територията им;
 Да привлече частния сектор да участва във финансирането и прилагането на
Общинския план за развитие на основа на реализиране на проекти от типа
публично-частно партньорство /ПЧП/ в публичния сектор основно касаещи
развитието и услугите предоставяни от техническата инфраструктура;
 Да опише системата за управление на плана, както и системите за мониторинг,
оценка и контрол на изпълнението му – ролята и функциите на
административните звена в общинската администрация, общинския съвет и
партньорите;
 Да отчете интересите и ролята на партньорите, като ги привлече пряко в процеса
на разработването на Общинския план за развитие и Програмите за
реализацията му, а след това и в неговото прилагане;
Общинският план за развитие на Община Раднево структуриран в четири основни части
и шест приложения, в които в табличен вид са представени приоритетите, разделени
по цели и мерки. Основните части на плана са:
 Описание на географското положение и основните природни дадености на
Общината
 Аналитична част
 Стратегическа част
 Организация за изпълнение на плана.
В първата част е направено представяне на географското положение, природните
условия и ресурси но Общината. Аналитичната част съдържа преглед и анализ на
икономическото развитие, социалната сфера, състоянието на техническата
инфраструктура и околната среда в Община Раднево.
Стратегическата част съдържа SWOT анализ на социално- икономическото състояние на
Община Раднево и стратегия за развитие на Община Раднево. В тази част стратегията
за развитие на Община Раднево извежда следните стратегически цели:
 Реализация на система от мерки, насочени към опазване на околната среда;
 Ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво
развитие;
 Осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места;
 Постигане на ускорено местно икономическо развитие чрез използване на
мерки за стимулиране и развитие на бизнеса на основата на природните
ресурси, културните традиции и потенциала на човешкия фактор.
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Визията на Общината е формулирана по следния начин: „Община Раднево – кръстопът
на голямата индустрия и модерно селско стопанство, община, поддържаща добри
екологични стандарти, където гражданите имат високи доходи и получават качествени
услуги”.
В съответствие с резултатите от аналитичната дейност, в контекста на формулираната
визия за развитие на община Раднево и отчитайки възможностите и перспективите за
местно развитие и за развитие на региона, както и структурните проблеми, които
трябва да бъдат решени през периода 2007 - 2013 г., стратегията за развитие е
фокусирана върху следните приоритети:
 Подкрепа развитието на въгледобива и производството на електрическа енергия
от съществуващите и новоизградени мощности;
 Подобряване, запазване и възстановяване на околната среда;
 Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство;
 Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на европейските
стандарти;
 Създаване на условия за уникална културна идентичност и развитие на
гражданското общество;
 Развитие на социалната и инженерната инфраструктура.
Всеки приоритет съдържа отново цели, а те - мерки, към които е направен опит за
формулиране на индикатори, с които се измерва изпълнението на съответните мерки.
Последваната част представя организацията и методът за изпълнение на Общинския
план за развитие, които обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и
оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за
партньорство.
Като цяло Общинският план за развитие на община Раднево 2007-2013 г. отговаря на
законовите изисквания и на логиката на стратегическото планиране.

2. Коментар на общинския план за развитие 2007-2013 г.
От анализа на Общинския план за развитие на община Раднево 2007-2013 г. могат да се
изведат следните обобщения, които имат отношение към извършването на
последваща оценка:
 В аналитичната част е направен подробен и коректен анализ на състоянието на
общината по основни области на развитие. Матрицата на анализа на силните и
слаби страни в основни линии отразява основните послания от аналитичната
част. Това е добра основа за развитие на стратегическата част на плана.
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 Стратегическата част на плана страда от съществени структурни и логически
проблеми. В нея се намира SWOT анализа, чието място би трябвало да бъде в
края на аналитичната част. Този метод обобщава и структурира основните
резултати от анализа, затова системното му място е накрая на аналитичната
част.
 В стратегическата част няма формулирана генерална или основна стратегическа
цел, към чието постигане следва да се съобразяват целите и приоритетите от понисък ранг. Не е построено дърво на целите, което да представя логиката на
конструкцията на стратегията на общината. В резултат на тези пропуски е
допуснат хаос при формулиране и структуриране на стратегическите цели.
 Първоначално е направен неуспешен опит за формулиране на четири
стратегически цели, както следва: Реализация на система от мерки, насочени
към опазване на околната среда; Ефективно управление и използване на
природните ресурси за устойчиво развитие; Осигуряване на благоприятна
жизнена среда в населените места; Постигане на ускорено местно
икономическо развитие чрез използване на мерки за стимулиране и развитие на
бизнеса на основата на природните ресурси, културните традиции и потенциала
на човешкия фактор. Тези цели имат проблем не само с формулировката си,
което не отговаря на изискванията за това, но най-вече с изводите от анализа на
състоянието. В така формулираните цели са пропуснати цели жизнено важни
сектори от развитието на общината като техническата и социалната
инфраструктури, оказването на публични услуги и социалната сфера.
 На следващо място визията на Общината е поставена след стратегическите цели,
а трябва да бъде обратното. Връзката между тези стратегически постановки е
много слаба.
 В стратегическата част са формулирани приоритети, които както е записано са
следствие от визията, а не от стратегическите цели. Това е също сериозен
логически пропуск, който показва липсата на последователност и свързаност
връзки между стратегическите цели и приоритети.
 Въпреки това приоритетите имат по-добра рефлексия на изводите от
аналитичната част. Ако се изключат някои проблемни формулировки, два от
приоритетите са нереалистично формулирани от гледна точка на функциите на
общината в обществения живот. Става въпрос за двата бизнес приоритета:
Подкрепа развитието на въгледобива и производството на електрическа
енергия от съществуващите и новоизградени мощности и Подкрепа на
устойчиво и модерно селско стопанство. Общината като социален субект е
много далеч от правенето на бизнес, както и от възможностите за
подпомагането му. Затова тези приоритети, както и свързаните с тях
последващи мерки, които са изведени в плана са крайно нереалистични и
невъзможни за постигане.
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 За изпълнение на приоритетите в плана са подготвени допълнителни цели и
съответни мерки, които в табличен вид са представени в шест приложения.
Неправилно поставените бизнес приоритети пред общината създават сериозни
затруднения при формулиране на определени мерки. Например, в приоритета
за насърчаване на въгледобива, голяма част от мерките се отнасят за
ограничаване на замърсяванията и проблеми на околната среда. Сериозен
проблем в тази част е формалното извеждане на индикатори, както и липсата на
количествена начална и крайна стойност на индикаторите. Също така
финансовите средства към повечето мерки не са определени, а е поставен
записът, че това ще стане след допълнително проучване.
 Изведените индикатори в най-добрия случай се отнасят единствено към
постигането на определени непосредствени резултати от изпълнение на
съответните мерки. Липсват индикатори за въздействие, както и индикатори за
последващи резултати от изпълнение на отделните мерки и група от мерки.
Тези сериозни проблеми в структурата и логиката на стратегическата част на плана
създават сериозни затруднения при извършване на последваща оценка на
изпълнението му.

9

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА

М

II.

ЕТОДОЛОГИЧЕСКИ

ОСНОВИ

ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ

НА

ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА
За осъществяване на последваща оценка е разработена специална методология, която
изхожда от спецификата на обекта на оценка и достъпните източници на информация.
Предмет на анализ и последваща оценка са постигането на целите и приоритетите,
устойчивостта, въздействието, ефективността и ефикасността на използваните ресурси
заложени в общинския план за развитие.
В процеса на оценката следва да бъдат извършени следните действия:


Преглед на междинната оценка на изпълнението на общинския план за развитие.



Анализ на промените в социално-икономическото развитие на общината.



Измерване на динамиката на изпълнение на общинския план за развитие въз основа на
определените индикатори.



Оценка на степента на изпълнение на целите на общинския план за развитие.



Оценка на използваните финансови и други ресурси.



Обобщена оценка на изпълнението на общинския план за развитие.



Изводи и препоръки от оценката и уроци за подготовката и изпълнението на следващия
общински план.

При изготвянето на оценката са използвани следните основни източници на информация:


Общински план за развитие на Община Раднево 2007-2013 г.;



Отчети за изпълнението на ОПР и бюджета на община Раднево за периода 2007-2013 г.;



Отчети за изпълнението приети секторни стратегии и програми на общината;



Доклада за междинна оценка на общинския план за развитие;



Система ИСУН към Министерството на финансите;



Информация от НСИ, РИОСД и други подходящи източници;

 Други източници.
Поради отсъствие на индикатори за въздействие на изпълнението на ОПР, е създадена
и приложена специална методика за ранжиране на състоянието на всички общини в
страната. По този начин на основата на комплексна оценка при използване на
сравнителна методология е установена динамиката в развитието на Община Раднево.
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III.

Р

ЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА

1. Оценка на изпълнението на приоритетите на Общински план за развитие
2007-2013
Оценката на изпълнението на приоритети на ОПР дава представа за постигането на
непосредствени (преки) резултати в следствие на реализиране на определени проектни
интервенции.

1.1. Приоритет 1: Подкрепа развитието на въгледобива и производството на
ел.енергия от съществуващите и новоизградени мощности

По този проект не са изпълнявани никакви проекти и проектни интервенции. Както бе
подчертано в т. 2 Коментари на ОПР на част I, този приоритет не съответства на мисията
на общината и тя няма необходимите ресурси и методи за въздействие в това
направление. Затова логично не са предприети никакви инициативи за изпълнение на
този приоритет.
Следователно, този приоритет не може да се смята за изпълнен.
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1.2. Приоритет 2: Подобряване, запазване и възстановяване на околната
среда
По този много важен за населението на общината приоритет са разработени 15 проекти,
като от тях - 5 са изпълнени, 5 – са в процес на изпълнение и 5 – не са одобрени и
съответно финансирани (вж. Таблица 1). Общата стойност на проектите, които са
изпълнени или са в процес на изпълнение е 40 625 859 лв., което е представлява найголяма сума измежду всички приоритети. Основният проект на този приоритет е
Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК
мрежата на гр. Раднево, на стойност близо 39 млн. лв. е в процес на изпълнение.
Преобладаващ брой проекти са свързани с водната и канализационната инфраструктура,
докато другите елементи на околната среда – въздух, почва, биоразнообразие и шум не
се ползват с такова внимание или за тях въобще не са разработвани проекти.
В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е частично изпълнен.
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Таблица 1: Списък на проектите по Приоритет 2 на ОПР

№

Наименование на проекта

Приоритет от ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

1

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СМЕТИЩЕ В СЕЛО
СЪРНЕВО – ОБЩИНА РАДНЕВО

Приоритет №2

-

ПУДООС

НП

Не е одобрен

2

ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА ВОДОСНАБДИТЕЛНА
МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО СНАБДЯВАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА Приоритет №2 и 6
В СЕЛО ТРОЯНОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО – II-РИ
ЕТАП

160 000

ПУДООС

2006 - 2007

Изпълнен

3

ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА ВОДОСНАБДИТЕЛНА
МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО СНАБДЯВАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА Приоритет №2 и 6
В КВ. “КРАЙРЕЧЕН”, ГРАД РАДНЕВО – II-РИ
ЕТАП

170 000

ПУДООС

2006 - 2007

Изпълнен

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на
изпълнение

4

ПОЧИСТВАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА РЕКА
ГОЛЯМАТА РЕКА ПРЕЗ СЕЛО
КОНСТАНТИНОВЕЦ”, ОБЩИНА РАДНЕВО И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА
ИЗВЪРШЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

Приоритет №2

56 214

МКВП към МС

2008

Изпълнен

5

КОРЕКЦИЯ, ПОЧИСТВАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛЕН
КОЛЕКТОР К-2 СЕЛО ТРЪНКОВО”, ОБЩИНА
РАДНЕВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

Приоритет №2

117 899,00

МКВП към МС

2008

Изпълнен

6

КОРЕКЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПРЕЗ
СЕЛО ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО

Приоритет №2

246 135

МКВП към МС

2008

Изпълнен
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№

7

8

9

10

Наименование на проекта

ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В
РАДНЕВО В ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНО И
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОРИТОТО
НА РЕКА БЯЛА РАДА, С. СЪРНЕВО, ОБЩИНА
РАДНЕВО
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА
МРЕЖА В С. ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА
РАДНЕВО – І ЕТАП: ПОДМЯНА НА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЗНАМЕНОСЕЦ,
ОБЩИНА РАДНЕВО
ПОЧИСТВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА
ОТДИХ И РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНО
СЪОРЪЖЕНИЕ В ПАРКА НА МБАЛ "Д-Р
Д.ЧАКМАКОВ“

Сума на
проекта, в
лв.

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на
изпълнение

Приоритет №2 и
№6

-

ОПРР 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие”,
Операция 1.4:
„Подобряване на
физическата среда и
превенция на риска”,
Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/1.405/2009: „Подкрепа за
интегрирано и устойчиво
развитие чрез
подобряване на градската
среда”

НП

Не одобрен

Приоритет №2

-

МКВП

НП

Не одобрен

-

ПРСР 2007-2013г., Мярка
321, „Основни услуги за
населението и
икономиката в селските
райони“

НП

Не е
финансиран

9 908

ПУДООС, МОСВНационална кампания „За
чиста околна среда - 2012 г
"

юни 2012 –
ноември 2012г.

Изпълнен

Приоритет от ОПР

Приоритет №2 и
№6

Приоритет №2
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№

Наименование на проекта

Сума на
проекта, в
лв.

Приоритет от ОПР

11

"ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН
СТАРА ЗАГОРА"

Приоритет №2

-

12

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА ГПСОВ И ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА
ВИК МРЕЖАТА НА ГР. РАДНЕВО

Приоритет №2

38 949 684

15

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

ОПОС 2007-2013,
Процедура за директно
предоставяне на
БФП:BG161PO005/10/2.10/
07/22 “Изграждане на
регионални системи за
управление на отпадъците
в региони: Борово (Бяла,
област Русе), Варна,
29.08.2012 г. с
Велико Търново, Габрово, продължителност
Добрич, Костенец
39 месеца.
(Самоков), Левски
(Никопол), Луковит,
Панагюрище, Плевен,
Разлог, Стара Загора и
Ямбол”, Приоритетна ос 2
"Подобряване и развитие
на инфраструктурата за
третиране на отпадъци"
ОПОС 2007-2013,
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна финансова
27.11.2012 - с
помощ
продължителност
BG161РО005/10/1.11./02/1
30 месеца.
6 „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води
в агломерации с над 10 000

Етап на
изпълнение

В процес на
изпълнение

В процес на
изпълнение
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№

Наименование на проекта

Сума на
проекта, в
лв.

Приоритет от ОПР

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на
изпълнение

от 27.11.2012 - с
продължителност
30 месеца, след
съгласуване на
последната
процедура за
избор на
изпълнител.

В процес на
изпълнение

е.ж.”, Приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие
на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни
води”

13

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛАТА БОЗДУГАНОВО,
КОЛАРОВО И ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА
РАДНЕВО – ЕТАП 1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЩИНА РАДНЕВО

Приоритет №2 и 6

4 755 212

Приоритет №2

375 346

14

16

ПРСР 2007-2013, Мярка
321, „Основни услуги за
населението и
икономиката в селските
райони“
ПРСР 2007-2013, Мярка
223, „Първоначално
залесяване на
неземеделски земи”, МЗХ

от 26.7.2013 - с
В процес на
продължителност изпълнение
24 месеца от
датата на
получаване на
уведомително
писмо с решението
за
съгласуване/отказ
за съгласуване на
последната по
време процедура
за избор на
изпълнител по
реда на ЗОП
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№

Наименование на проекта

ПОЧИСТВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА
ОТДИХ И РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКА
15
ПЛОЩАДКА В ПАРКА НА КВ. ГИПСОВО, ГРАД
РАДНЕВО
ОБЩО
Източник: Община Раднево.

Сума на
проекта, в
лв.

Приоритет от ОПР

Приоритет №2
44 840 398

17

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на
изпълнение

ПУДООС, МОСВ в рамките
на Националната кампания
„За чиста околна среда
2013 г "

НП

Не одобрен
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1.3. Приоритет 3: Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство
По този приоритет е изпълнен само едни проект на стойност от близо 145 хил. лв., който има непряко отношение към постигането му (вж. Таблица
2). Както бе подчертано в т. 2 Коментари на ОПР на част I, този приоритет не съответства на мисията на общината и тя няма необходимите ресурси
и методи за въздействие в това направление. Затова логично не се постига изпълнение на този приоритет.

Таблица 2: Списък на проектите по Приоритет 3 на ОПР
№

Наименование на проекта

1

ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И
ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯ НА
ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
Общо

Приоритет
от ОПР

Приоритет
№3 и 5

Сума на
Финансираща организация
проекта, в лв.
(програма)

144 506

Период на
изпълнение

ПРСР 2007-2013г., Мярка
4.3.1, под-мярка 2
„Придобиване на умения и
декември 2009.
постигане на общ. активност
- август 2011 г.
на територията за
потенциални МИГ в селските
райони”, Ос 4 - ЛИДЕР

144 506

Източник: Община Раднево.

18

Етап на изпълнение

Изпълнен
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1.4. Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги,
съответстващи на европейските стандарти;
По този свързан с основните функции на общината приоритет са разработени 10
проекти, като от тях - 3 са изпълнени и 7 – са в процес на изпълнение (вж. Таблица 3).
Общата стойност на проектите, които са изпълнени или са в процес на изпълнение е
1 213 454 лв., което е четвърто по ред финансиране измежду всичките приоритети.
Основният проект на този приоритет е: Изграждане на спешно отделение към МБАЛ
“Д.Чакмаков”, на стойност от 720 хил. лв.
Другите проекти са свързани със социални услуги за деца и социално слаби граждани,
както и с укрепване на общинската администрация и подобряване на местното
самоуправление.
В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е частично изпълнен.
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Таблица 3: Списък на проектите по Приоритет 4 на ОПР

№
1
2

Наименование на проекта
ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ, ГРАД
РАДНЕВО
ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ МБАЛ
“Д.ЧАКМАКОВ”

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

Приоритет №4

2 469

Фонд „Социално
подпомагане” към МТСП

2007

Изпълнен

Приоритет №4

720 000

СВЕТОВНА БАНКА

2007-2008

Изпълнен

3

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА В РИСК “ГРИЖА
И ПОДКРЕПА ЗА ТЕБ”

Приоритет №4

4

ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ

Приоритет №4

-

5

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В
ОБЩИНА РАДНЕВО –
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ

Приоритет №4

188 109

161 333

ФАР BG2005/017353.01.02 –
“Деинституционализация
посредством
2008-2009
предоставяне на услуги в
общността за рискови
групи
ОПРЧР, Схема за
предоставяне на
безвъзмездна финансова 08.10.2010 - 30.09.2014
помощ: BG 051PO0015.2.09 „Алтернативи”
ОПРЧР, Схема за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ BG051PO0015.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА",
01.2.2013 - 01.07.2014
приоритетна ос 5:
„Социално включване и
насърчаване на
социалната икономика",
област на интервенция

Изпълнен

В процес на изпълнение

В процес на изпълнение
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№

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

5.1. "Подкрепа на
социалната икономика"

6

"ОБЩИНА РАДНЕВО –
КОМПЕТЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И
ЕФИКАСНА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА
ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Приоритет №4

63 311

7

“ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАДНЕВО, ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ
НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ
Й”

Приоритет №4

57 074

8

ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И
ПАРТНЬОРСТВО ПРИ
РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТАРАЦИЯ РАДНЕВО

Приоритет №4

54 795

9

МОДЕРНА И КОМПЕТЕНТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ ПРАВОТО НА
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА

Приоритет №4

66 865

ОПАК 2007 – 2013,
Приоритетна ос ІІ „УЧР”,
Под приоритет 2.2.
„Компетентна и
29.05.2013 - 29.05.2014
ефективна държавна
администрация”,
Бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-07
ОПАК 2007 – 2013,
Приоритетна ос I “Добро
управление”,
23.08.2013 г. подприоритет 1.1
23.08.2014
„Ефективна структура на
държавната
администрация”
ОПАК 2007 – 2013,
Приоритетна ос І “Добро
управление”
подприоритет 1.3
27.11.2013 - 27.08.2014
“Ефективна координация
и партньорство при
разработване и
провеждане на политики”
ОПАК 2007 – 2013,
Приоритетна ос ІІ „УЧР”,
12.3.2014 - 12.12.2014
подприоритет 2.2.
„Компетентна и
21

В процес на изпълнение

В процес на изпълнение

В процес на изпълнение

В процес на изпълнение
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№

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

РАДНЕВО ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

10

И АЗ ИМАМ СЕМЕСТВО
Общо

Финансираща
организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

30.09.2011- 30.09.2014

В процес на изпълнение

ефективна държавна
администрация”,
бюджетна линия
BG051PO002/13/2.2-11
Приоритет №4

-

ОПРЧР

1 313 956

Източник: Община Раднево.
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1.5. Приоритет 5: Създаване на условия за уникална културна идентичност и
развитие на гражданското общество

По този основен приоритет на Община Раднево са разработени 7 проекти, като от тях - 2
са изпълнени и 1 – е в процес на изпълнение, 3 – са отхвърлени и 1 – е класиран, но не е
финансиран, поради липса на средства (вж. Таблица 4). Общата стойност на проектите,
които са изпълнени е 4 183 364 лв. Основният проект на този приоритет е свързан с
изработване на стратегия за развитие на устойчив туризъм и формиране на уникална
местна културна идентичност.
Другите проекти имат за цел създаване на МИГ и маркетинг на туристически
дестинации.
В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е частично изпълнен.
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Таблица 4: Списък на проектите по Приоритет 5 на ОПР
№

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

ПРИДОБИВАНЕ НА
УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА
АКТИВНОСТ НА
Приоритет №3
1
ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА
и5
РАДНЕВО ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Сума на
проекта, в лв.

Финансираща организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на
изпълнение

144 506

ПРСР 2007-2013г., Мярка 4.3.1, подмярка 2 „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност
на територията за потенциални
местни инициативни групи в селските
райони”, Ос 4 - ЛИДЕР

декември
2009г. август 2011

Изпълнен

ОПРР 2007-2013 г., Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско
развитие", Операция 1.1: „Социална
инфраструктура”, Бюджетна линия:
BG161PO001/1.1-01/2007

НП

Проектното
предложение е
одобрено, но не е
финансирано
поради
изчерпване на
наличния
финансов ресурс.

ОПРР 2007-2013 г.

28.12.2010 –
18.07.2013

Изпълнен

РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНО
САНИРАНЕ НА
2
Приоритет №5
ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
КУЛТУРА, ГРАД РАДНЕВО

3

НОВ ЖИВОТ ЗА
МИНАЛОТО

Приоритет №5

4 038 858
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Финансираща организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на
изпълнение

ИЗРАБОТВАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ
4 ТУРИЗЪМ И ФОРМИРАНЕ Приоритет №5
НА УНИКАЛНА МЕСТНА
КУЛТУРНА
ИДЕНТИЧНОСТ

ОПРЧР, Приоритетна ос 7:
Транснационално и междурегионално
сътрудничество, Схема за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: „БЕЗ ГРАНИЦИ –
КОМПОНЕНТ 1”.

НП

Не одобрен

РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНО
САНИРАНЕ НА
Приоритет №5
5
ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
и6
КУЛТУРА, ГРАД РАДНЕВО

ОПРР 2007-2013 г., Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, Операция 1.1: „Социална
инфраструктура”, Бюджетна линия:
BG161PO001/1.1-01/2007

НП

Заличен от
списъка с
проектни
предложения

АНТИЧНОТО
Приоритет №5
НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ

ОПРР 2007-2013 г., Схема за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: „Подкрепа за
развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на
дестинациите", Приоритетна ос 3:
„Устойчиво развитие на туризма",
Операция 3.2: „Развитие на
регионалния туристически продукт
имаркетинг на дестинациите"

22.08.2012 г.
- 22.08.2014

В процес на
изпълнение

№

6

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в лв.

-

25

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА

№

7

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в лв.

„КЪЩА МУЗЕЙ “ГЕО
МИЛЕВ”, УПИ ІІІ-2, КВ. 61, Приоритет №5
ГР. РАДНЕВО”

Общо

Финансираща организация (програма)

Период на
изпълнение

Етап на
изпълнение

Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ", към
Министерството на труда и
социалната политика, по мярка 01
"Подобряване на градската среда"

НП

Не одобрен

4 183 364

Източник: Община Раднево.
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1.6. Приоритет 6: Развитие на социалната и инженерната инфраструктура
По този също основен приоритет на Община Раднево са разработени 24 проекта (наймного от всички приоритети), като от тях - 12 са изпълнени и 5 – са в процес на
изпълнение , 5 – са отхвърлени и 2 – са класирани, но не са финансирани, поради липса
на средства (вж. Таблица 5). Общата стойност на проектите, които са изпълнени или са в
процес на изпълнение е 16 559 214 лв., което е второ по ред при финансирането
измежду всичките приоритети. Основните проекти на този приоритет са свързани с
изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и рехабилитация на
общински пътища.
Другите проекти са свързани със социалната инфраструктура, общинския сграден фонд,
развитието на туризма и спорта.
В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е изпълнен.
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Таблица 5: Списък на проектите по Приоритет 6 на ОПР

№

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА
ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО
СНАБДЯВАНЕ И
Приоритет №2
1
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
и6
АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В СЕЛО
ТРОЯНОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО
– II-РИ ЕТАП
ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА
ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО
СНАБДЯВАНЕ И
Приоритет №2
2
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
и6
АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В КВ.
“КРАЙРЕЧЕН”, ГРАД РАДНЕВО –
II-РИ ЕТАП
ПОДМЯНА НА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА
Приоритет №2
3
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В
и №6
С. ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА
РАДНЕВО – І ЕТАП: ПОДМЯНА

Сума на
проекта, в
лв.

Финансираща организация
(програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

160 000

ПУДООС

2006 - 2007

Изпълнен

170 000

ПУДООС

2006 - 2007

Изпълнен

ПРСР 2007-2013г., Мярка 321,
„Основни услуги за населението
и икономиката в селските
райони“

НП

Не е финансиран
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№

Наименование на проекта

НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В
С. ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА
РАДНЕВО
ИЗГРАЖДАНЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ
И СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛАТА
БОЗДУГАНОВО, КОЛАРОВО И
ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА
РАДНЕВО – ЕТАП 1
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ,
ОБЩИНА РАДНЕВО

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

Приоритет №2
и6

4 755 212

Приоритет №4

6 741

6

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА
НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
/ЦНСТ/ В ГРАД РАДНЕВО

Приоритет №4
и №6

780 348

7

РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНО
САНИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА, ГРАД

Приоритет №5
и6

3 924 618

4

5

Финансираща организация
(програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

ПРСР 2007-2013г., Мярка 321,
„Основни услуги за населението
и икономиката в селските
райони“

от 27.11.2012 - с
продължителност
30 месеца, след
съгласуване на
последната
процедура за
избор на
изпълнител.

В процес на
изпълнение

2009

Изпълнен

28.12.2011 15.01.2015

В процес на
изпълнение

НП

Заличен от списъка с
проектни предложения

ФОНД “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”, МТСП
ОПРР 2007-2013 г.”, Процедура
„Подкрепа за
деинституционализация на соц.
институции, предлагащи услуги
за деца в риск”, Приоритетна ос
1: „Устойчиво и интегрирано
градско развитие”; Операция
1.1: „Соц. инфраструктура”
ОПРР 2007-2013 г.,”Приоритетна
ос 1: „Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, Операция
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№

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

РАДНЕВО

8

АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА
ТРАКИЯ

РЕМОНТ И ЕН. САН. НА
СГРАДАТА НА ОДЗ №3 В ГР.
РАДНЕВО
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ.
10 ПЪТИЩА ПО НАПРАВЛЕНИЕ С.
ЗАГОРЕ – ГР. РАДНЕВО
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПОЯСЕН
ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ И
11
ПОЧИСТВАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА
ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПРЕЗ
9

Финансираща организация
(програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

22.08.2012 г. 22.08.2014

В процес на
изпълнение

1.1: „Соц. инфрастр.”,,Бюджетна
линия: BG161PO001/1.1-01/2007

Приоритет №5

-

ОПРР 2007 – 2013 г., Схема за
предоставяне на БФП:
BG161PO001/3.2-02/2011
„Подкрепа за развитие на
регионалния туристически
продукт и маркетинг на
дестинациите", Приоритетна ос
3: „Устойчиво развитие на
туризма", Операция 3.2:
„Развитие на регионалния
туристически продукт
имаркетинг на дестинациите"

Приоритет №6

366 654

СИФ

2007 - 2008

Изпълнен

Приоритет №6

3 145 940

САПАРД

2006-2007

Изпълнен

Приоритет №2

27 535

МКВП към МС

2008

Изпълнен
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№

12

13

14

15
16

Наименование на проекта

СЕЛО ЗНАМЕНОСЕЦ”, ОБЩИНА
РАДНЕВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШЕНО
ПРОЕКТИРАНЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ
НА ОТСЕЧКИ ОТ ПЪТ SZR 2157 В
ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО
И ИНТЕГРИРАНО МЕСТНО
РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА
РАДНЕВО
РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА
ДЕТСКА ЯСЛА В ГРАД РАДНЕВО,
ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕМОНТ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ ПРИ
УЧИЛИЩЕ „ПОП МИНЧО”,
СЕЛО КОЛАРОВО, ОБЩИНА
РАДНЕВО
РЕМОНТ ПОКРИВ ОУ «СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ» СЕЛО
СЪРНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

Приоритет №6

Финансираща организация
(програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

ОПРР 2007-2013 г.”, Приоритетна
ос 2: Регионална и местна
достъпност, Операция 2.1:
Бюджетна линия: BG 161 PO
001/2.1.-02/2007

НП

Не е финансирано,
поради изчерпване на
наличния финансов
ресурс

Приоритет №6

73 666

МКВП към МС

2008

Изпълнен

Приоритет №6

72 130

МКВП към МС

2008

Изпълнен

Приоритет №6

70 360

МКВП към МС

2008

Изпълнен

РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОДЗ №
Приоритет №6
2 – гр. РАДНЕВО

63 834

МКВП към МС

2008

Изпълнен
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№

17

Наименование на проекта

Сума на
проекта, в
лв.

Финансираща организация
(програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

66 195

МКВП към МС

2008

Изпълнен

Проект по финансово
споразумение между Банка за
развитие на Съвета на Европа и
МРРБ (F/P 1395) за изграждане
на социални жилища за ромски
семейства

НП

Подписано е
споразумение между
Община Раднево и
МРРБ за изпълнението
на проекта, но поради
невъзможност да бъде
осигурено
финансиране не е
изпълнен

Приоритет №6

Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ",
към МТСП по мярка 02
"Подобряване на социалната
инфраструктура"

НП

Не одобрен

Приоритет №6

Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ",
към МТСП на труда и социалната
политика, по мярка 01
"Подобряване на градската
среда", които не бяха одобрени.

НП

Не одобрен

Фонд „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

2012

Изпълнен

Приоритет от
ОПР

РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОДЗ №
Приоритет №6
6 „СЛЪНЦЕ” – гр. РАДНЕВО

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ
ЖИЛИЩА И НЕОБХОДИМАТА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
18
Приоритет №6
ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ РОМСКИ
СЕМЕЙСТВА В ГРАД РАДНЕВО,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

19

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В
ГРАД РАДНЕВО

РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА
СГРАДАТА, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ
20
ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1860
година", с. КОЛАРОВО,
ОБЩИНА РАДНЕВО
ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
21 НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА ГРАД РАДНЕВО –

Приоритет №6

-

30 000
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№

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

Финансираща организация
(програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

-

предстоящо
стартиране на
изпълнението

28.03.2012 28.10.2014

В процес на
изпълнение

ЦОП

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
22
СГРАДА НА ОБЩИНСКА
Приоритет №6
АДМИНИСТРЦИЯ ГРАД
РАДНЕВО

605 661

ОСИГУРЯВАНЕ НА
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА
СРЕДА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В
ОБЩИНА РАДНЕВО, ЧРЕЗ
23
Приоритет №6
ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

2 230 351

„МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
КОЗЛОДУЙ”, Мярка 3 Високоприоритетна проектна
линия за енергийна ефективност
за общински сгради за общини в
страната, Операция 1 - Общини
от агломерационните ареали на
столицата и шестте големи града
и от агломерационните ареали
на средноголемите градове и
градове над 20000 жители
ОПРР 2007-2013г.”,Приоритетна
ос 1: „Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, Операция
1.1: „Социална инфраструктура”,
Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ, BG161PO001/1.109/2010 „Подкрепа за прилагане
на мерки заенергийна
ефективност в общинска
образователна инфраструктурав
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№

Наименование на проекта

Приоритет от
ОПР

Сума на
проекта, в
лв.

Финансираща организация
(програма)

Период на
изпълнение

Етап на изпълнение

юни 2013 г. –
октомври 2013 г.

Изпълнен

градските
агломерации”Бюджетна линия:
BG161PO001/1.1-09/2010

24

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО
СЪОРЪЖЕНИЕ (МИНИ
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ) В СЕЛО
Приоритет №6
ЗНАМЕНОСЕЦ И ПОЧИСТВАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НАСЕЛЕНОТО МЯСТО”
Общо
Източник: Община Раднево.

9 969

МОСВ и ПУДООС в рамките на
Националната кампания „За
чиста околна среда - 2013 г

16 559 214
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2. Обобщаваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие 20072013
Обобщаващата оценка на изпълнението на ОПР дава представа за постигнатото
въздействие върху развитието на община Раднево. За оценка тук следва да се
използват индикатори за въздействие.
В тази част оценката обхваща следните моменти:




Анализ на промените в социално-икономическото развитие на общината.
Оценка на използваните финансови и други ресурси.
Обобщена оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

Посоката на изменение в социално-икономическото развитие на община Раднево е
положителна. Тази оценка се определя от множество показатели, в т.ч. и интегрални
оценки. Необходимо е при такава оценка да се имат предвид и неблагоприятните
фактори на външната среда, който са свързани най-вече с продължаващата глобална
финансова криза. В следващото изложение е представено класирането на общината в
сравнителен план спрямо другите общини в страната по специално избрани
показатели, които дават представа за динамиката в развитието на общината.
Според тази специално подготвената комплексна оценка на развитието на община
Раднево, равнището й на развитие се получава на основа на следните обобщаващи
оценки, изчислени от следните показатели:








обобщаваща оценка за демографското състояние – формирана въз основа на
показателите: коефициент на естествен прираст на 1000 човека; коефициент на
възрастова зависимост (определен като отношение между броя на населението
във възрастовите групи 65+ и 15-64 год.); гъстота на населеност на територията
(брой жители на 1кв.км.) и изменение на броя на населението за 10-годишен
период.
обобщаваща оценка за икономическото състояние – формирана въз основа на
показателите: брутна добавена стойност на жител; реализирани нощувки на
1000 жители; средна годишна работна заплата; приходи от данък прехвърляне
на собственост на жител.
обобщаваща оценка за социалното състояние – формирана въз основа на
показателите: месечни помощи на 1 жител; равнище на безработица; разходи за
култура от общинските бюджети на жител и относителен дял на децата в детски
градини и детски ясли към броя на децата от 1-6 години.
обобщаваща оценка за състоянието на инфраструктурата - формирана въз
основа на показателите: болнични легла на 100 х. жители; дял на местата в
домашен социален патронаж от броя на жителите на 65 и повече години;
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капитални разходи от общинския бюджет на жител и гъстота на общинската
пътна мрежа.
Въз основа на тези обобщаващи оценки се изчислява интегрална оценка за общото
социално-икономическо състояние на общините. Използваната методология на
сравнителни оценки се базира на таксономичния метод, който измерва разстоянието
на конкретната община до т.нар. „еталонна община“, чиито показатели са най-добрите
значения на реалните показатели на анализираните общини. Оценката се движи от 0
до 1, като 0 е най-доброто значение, съвпадащо с еталонната стойност
За целите на анализа, всички общини в страната се диференцират в три групи: първа –
на териториалните единици, чиито обобщаващи оценки са над средната за страната;
втора – на териториалните единици, чиито обобщаващи оценки са между средната за
страната и т.нар. „критичен праг“, определян като сума от средната оценка и
половината от разликата между най-лошата и средната оценка и трета –
териториалните единици, които са под критичния праг. Използвани са данни за 2008 г
и 2011 г. Източник на данните е НСИ.
Резултатите от анализа на социално-икономическото развитие и позициониране на
община Раднево сред всички общини в страната са представени на долната таблица.
Данните показват, че общината през 2008 г. е на 12-то място сред общините в
България. Тя запазва този ранг и през 2011 г. но се забелязва, че стойността на
интегралната оценка намалява. От представените 15 общини в челото на
подреждането с намаляващи оценки са 11 общини, а четири бележат увеличение –
Челопеч, Балчик, Пловдив и Созопол. В генералната съвкупност от 264 общини през
2011 г. влошаване на оценката се наблюдава в 202 общини, а в останалите – този
оценка подобрява стойността си.

Таблица 6. Ранжиране на общините в страната на базата на интегралните им оценки за
социално-икономическо развитие за 2008 г. и 2011 г.
Интегр.
Интегр.
Община
оценка
ранг
Община
оценка
ранг

Несебър
Приморско
Банско
Варна
Челопеч
Бяла
София
Балчик
Девня
Пловдив

2008 г.
2008 г.
0.4912
1 Несебър
0.5675
2 Приморско
0.6458
3 Банско
0.6514
4 Варна
0.6668
5 Челопеч
0.6721
6 Бяла
0.6915
7 София
0.6924
8 Балчик
0.7007
9 Девня
0.7129
10 Пловдив
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2011 г.
2011 г.
0.5838
1
0.6806
5
0.6921
7
0.6638
4
0.6264
2
0.7392
10
0.7044
8
0.6815
6
0.8145
23
0.6610
3
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Община

Интегр.
оценка

ранг

2008 г.
2008 г.
0.7244
11 Созопол
0.7306
12 Раднево
0.7316
13 Царево
0.7566
14 Пирдоп
0.7657
15 Каварна

Созопол
Раднево
Царево
Пирдоп
Каварна

Интегр.
оценка

Община

ранг

2011 г.
2011 г.
0.7120
9
0.7788
12
0.7735
11
0.7950
16
0.7992
17

Причините за тези промени се търсят в секторната балансираност на общините, която
се измерва с обобщаващите оценки за демографско, икономическо, социално и
инфраструктурно състояние. Резултатите са представени в таблица 7.

Таблица 7. Обобщаващи оценки на отделните сектори за 2008 и 2011 г.
демогр. икон.
социал. инфра
0.7783 0.4774
0.4773 0.8373 Несебър

Несебър
Приморско
Банско
Варна
Челопеч
Бяла
София
Балчик
Девня
Пловдив
Созопол
Раднево

0.7638
0.8769
0.5886
0.8224
0.8328
0.6780
0.8614
0.8534
0.3926
0.8429
0.8894

0.7720
0.7445
0.8347
0.7442
0.8238
0.8191
0.7540
0.7768
0.8929
0.8134
0.8008

0.7109
0.4280
0.7491
0.5581
0.6155
0.8135
0.5824
0.7399
0.7645
0.7100
0.7423

0.5609
0.7863
0.8989
0.8965
0.7364
0.9135
0.8786
0.8308
0.9536
0.8493
0.7993

Челопеч
Пловдив
Варна
Приморско
Балчик
Банско
София
Созопол
Бяла
Царево
Раднево

Царево
Пирдоп
Каварна

0.8652
0.8714
0.8817

0.8288
0.8565
0.8625

0.6811
0.7323
0.3721

0.8120 Мирково
0.7872 Добрич
0.8509 Белослав

демогр. икон.
социал. инфра
0.8221 0.5682
0.5949 0.8156
0.8676
0.1506
0.4815
0.8333
0.8521
0.8511
0.5995
0.8604
0.8520
0.8469
0.8710

0.7235
0.9084
0.8759
0.7852
0.7679
0.7995
0.8602
0.7841
0.8304
0.8387
0.8329

0.5156
0.8229
0.8536
0.8010
0.6299
0.5828
0.8541
0.7929
0.7231
0.8457
0.8063

0.6941
0.9547
0.9140
0.7323
0.8335
0.8199
0.9298
0.7992
0.8410
0.8548
0.8644

0.8970
0.6600
0.8063

0.7590
0.9241
0.9044

0.8008
0.8479
0.7584

0.9246
0.9318
0.8763

Различията в рамките на отделните сектори на национално равнище имат следните
характеристики:


Най-големи междуобщински различия има в социалната сфера. През
разглеждания период те намаляват с най-висок темп, но и през 2011 г. остават
сравнително най-големи. Следват различията в демографското развитие и наймалки са в икономиката и инфраструктурата. През 2011 г. се наблюдава
намаляване на различията между общините в секторите икономика и
инфраструктура и увеличаване на междуобщинските различия по демографски
показатели.
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Сравнително най-добри са стойностите на обобщаващите оценки за социално и
демографско развитие, а най-лоши за инфраструктура и икономика. През 2011 г.
обобщаващите оценки се влошават във всички сектори, с изключение на
демографското състояние.
На фона на така очертаната картина на страната, община Раднево показва
следните резултати:
По демографско състояние през 2008 г. общината е на 125-то място в страната.
Въпреки че подобрява относително оценката си за демографско развитие, този
темп е по-малък от средния за страната и през 2011 г. тя вече е на 152-ро място.
В сферата на икономиката Раднево намалява стойността на обобщаващата
оценка, през 2011 г., което я позиционира с две места по-надолу в общото
класиране по тази оценка – 8-мо място в страната през 2008 г. и 10-то място през
2011 г.
В сектора на социалното развитие общината също намалява обобщаващата си
оценка, но темпът на намаление е по-малък от този за страната, което е причина
тя да се придвижи напред в класирането – от 61-во място през 2008 г. на 48-мо
място през 2011 г.
Намалението на обобщаващата оценка по състояние на инфраструктурата през
2011 г. в сравнение с 2008 г. „смъква“ Раднево от 17-то място на 26-то място.

В обобщение на изпълнението на отделните приоритети е съставена следващата
таблица (вж. Таблица 6). От поставените шест приоритета, два не са изпълнени, три са
частично изпълнени и един е изпълнен. За да се изведат всички причини за степента на
изпълнение на ОПР трябва да се направи специален задълбочен анализ. Тук могат да
се посочат само основните причини:






Основна причина за неизпълнение на двата приоритета е неправилното им
формулиране и приемане в ОПР. Както бе подчертано в предходното
изложение, тези приоритети не са иманентни на мисията на общината и не е
трябвало въобще да се поставят като такива.
Периодът 2007-2013 г. е първият, през който страната ни е член на ЕС и има
възможност да усвоява средства директно от СКФ. Липсата на такъв опит, както
и въвеждането на новите правила и процедури безспорно са оказали влияние
върху равнището на усвояване на средства по европейските СКФ.
Влиянието на финансовата криза не е предвидено в ОПР, както и не са изведени
очакваните ефекти и не е направена стратегия за преодоляване на рисковете от
нея. Трудно е да се направи количествена оценка на влиянието на тази криза
върху степента на изпълнение на ОПР, но със сигурност може да се констатира,
че посоката на нейното влияние е отрицателна.

Таблица 8: Степен на изпълнение на приоритетите на ОПР
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Приоритети

Степен на изпълнение

П1: Подкрепа развитието на въгледобива
и производството на ел.енергия от
съществуващите и новоизградени
мощности

Неизпълнен

Частично изпълнен

П2: Подобряване, запазване и
възстановяване на околната среда
П3: Подкрепа на устойчиво и модерно
селско стопанство

Неизпълнен

П4: Предоставяне на качествени
обществени услуги, съответстващи на
европейските стандарти

Частично изпълнен

П5: Създаване на условия за уникална
културна идентичност и развитие на
гражданското общество

Частично изпълнен

Изпълнен

П6: Развитие на социалната и
инженерната инфраструктура

Сумарната стойност на всички проектни интервенции е в размер на 61 811 720 лв. При
пресмятане на тази стойност е избягнато двойното броене, което се получава в
резултат на отнасянето на един проект към два или повече приоритети. В тази сума не
влизат ресурсите, които се очакват от проекти, в които Община Раднево е партньор.
При оценка на източниците на финансиране трябва да се отбележи положителния
факт, че са използвани разнообразни източници, вкл. и извън оперативните програми и
ПРСР. Това е добра предпоставка, която следва да се използва и развива при
изпълнение на следващите общински планове и проектите към тях.
В заключение от анализа, може да се констатира, че ОПР 2007-2013 г. е повлиял
положително на развитието на Община Раднево и поради това може да се смята, че
е успешно изпълнен в основни линии. Съществуват много вътрешни резерви, които
следва да се използват при подготовка и изпълнение на следващите планове за
развитие.
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IV.

П

ОУКИ ОТ ИВЪРШЕНАТА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

Една от основните задачи на последващата оценка е да изведе уроци и поуки от
изпълнението на ОПР. Тези уроци и поуки следва да се вземат предвид при започване
на нов цикъл на стратегическо планиране в общината. На основа на извършената
последваща оценка на Общински план за развитие на Община Раднево 2007-2013 г.
могат да се изведат следните поуки:
 Системата от цели и приоритети трябва да е логически добре създадена и
йерархически координирана и субординирана конструкция. Нейното
изграждане трябва да стъпва върху резултатите от анализа на състоянието и да е
съобразено с визията на общината.
 Системата от цели и приоритети трябва да е съобразена и с мисията на
общинската администрация и възможностите за участие на другите
заинтересовани страни. Поставянето на цели извън функциите и възможностите
на общината и основните заинтересовани страни означава, че те никога няма да
се постигнат.
 Тази система от цели трябва да е подплатена от мерки и проекти, както и от
финансови ресурси, които да са необходими и достатъчни като обхват и размер
за да водят до постигане на поставените цели.
 Специално внимание в бъдещите ОПР трябва да се обърне на дефинирането на
коректна система от индикатори, които съдържат индикатори както за
непосредствени и крайни резултати, така и за въздействие. При създаването на
такава система трябва да се зададат начални, междинни и целеви стойности, за
да може да се осъществява мониторинг на изпълнението на плана.
 Система за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР трябва да се създаде и
интегрира като част от стратегическото планиране в общината. Тази система
трябва да съдържа вътрешни структури за постоянен мониторинг, организация
на мониторинговите сесии и създаване на механизъм за отчитане на напредъка
по ОПР при текущо управление на проекти и програми от общинската
администрация. Своевременно следва да се извършва предварителна,
междинна и последващата оценка на ОПР и други стратегически документи,
като резултатите от тези оценки трябва да намират отражение при
актуализацията на съответните документи и управлението на процесите в
общината.
 Специално внимание трябва да се обърне на текущото и най-вече на годишното
отчитане на изпълнението на ОПР. За това следва да се подготвят годишни
доклади, които да се обсъждат и приемат на сесия на Общинския съвет. Това не
изключва отчитане на изпълнението на ОПР и на по-кратки етапи.
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